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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 الموطأ )كتاب الصيام( 

 باب ما جاء في الصيام في السفر
 الشيخ/ عبد الكريم الخضير

لم لددا محمددهلل وأشدد  حلدد  وصددح    ،والصدد و والمدد م أشدد  ألندد ء االميددان والم مددش   ،الحمددهلل ر  ب اللددالم  
 .ألجمل  

 يا ذا الج ل واإلك ام. ،  ، واغف  لشمامل، واجزه ألا خ   الجزانالشهم اغف  لن خلا
 : - حم  هللا تلال -قال المؤلف 

 :المف  في الصيام في جان ما  اب
 أ دا  مد  هللا أمهلل أ  مملوهلل م  أت ة م  هللا أمهلل م  هللا أم هلل أ  نهاب ام  أ  مالك أ  يح   حهللثلي

 حتد  فصدام ، مضدا  يف الفتح أام مكة إل  خ ج -صش  هللا أشي  ومشم- هللا  مول أل  - ضي هللا ألهما-
هللا أشيدد   صددش - هللا  مددول ألمدد  مدد  فااحددهلل   ااحددهلل  يأخددذو   وكددالوا ،اللددا  فددأفط  ألفطدد  ثددم ،الكهلل ددهلل مشدد 
 .-ومشم

 ألصدحاب  لد  أ  ال حم  أمهلل م   ك  ألمي أ  ال حم  أمهلل م   ك  ألمي مول  ممي أ  مالك أ  وحهللثلي
 الفدتح أدام مدف ه فدي اللدا  ألمد  -هللا أشيد  ومدشمصدش  - هللا  مدول أل  -صش  هللا أشيد  ومدشم- هللا  مول
 :حدهللثلي الدذ  قدال : كد  ألمدو قدال ،-صدش  هللا أشيد  ومدشم- هللا  مول وصام ((للهللوكم تقووا)) :وقال ، الفط 

 ق د  ثم ،الح  م  ألو ،اللطش م   ألم  أش  المان يصب  الل ج -صش  هللا أشي  ومشم- هللا  مول  أل ت لقهلل"
 كدا  فشمدا :قدال ،صمت ح   صاموا قهلل اللا  م  طائفة إ  هللا  مول يا :- أشي  ومشمصش  هللا- هللا ل مول
 ".اللا  فأفط  ،فن ب  قهللح هللأا  الكهلل هلل -صش  هللا أشي  ومشم- هللا  مول
- هللا  مدول مد  مداف لا: "قدال أللد  - ضي هللا ألد - مالك م  ألل  أ  الطوي  حم هلل أ  مالك أ  وحهللثلي

 ".الصائم أش  المفط  وال ،المفط  أش  الصائم يلب فشم  مضا  في -صش  هللا أشي  ومشم
 قدال - ضدي هللا ألد - اامدشمي أمد و مد  حمدزو أل  ألميد  أد  أد وو مد  هندام أد  مالك أ  يح   حهللثليو 

- هللا  مدول لد  فقدال ؟المدف  في ألفأصوم ،ألصوم  ج  إلي هللا  مول يا :-صش  هللا أشي  ومشم- هللا ل مول
 .((فأفط  نئت وا   فصم نئت إ )) :-ومشم صش  هللا أشي 

 .المف  في يصوم ال كا  -ما ضي هللا أله- أم  م  هللا أمهلل أل  لاف  أ  مالك أ  وحهللثلي
 ،أد وو فيصدوم ملد  ولمداف  ، مضدا  فدي يمداف  كدا  أللد " ألميد  أد  أد وو مد  هندام أد  مالك أ  وحهللثلي
 ". الصيام يأم لا ف  ،لح  ولفط 

 وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،مينالحمد هلل رب العال
 : -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 

 باب ما جاء في الصيام في السفر:
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علييى جييواص الصيييام فييي السييفر، وجيياءأ أحاديييب أخيير  تييدل علييى  را تييه ، ودلييأ أحاديييب البيياب يعنييي فييي ح مييه
عليييه الصيي   -حيييب لييال  ،أشييد ميين ملييك ميين وصييف ميين تييابي الصيييام بالعصيييانواألميير بييالفور، وجيياء مييا  ييو 

  .))أولئك العصا ((في حق بعضهم:  -والس م
وصام أصحابه معه، وثبأ عنه أنه أفور في السيفر، صيام وأفوير، و يان  ،-عليه الص   والس م-فصام النبي 

ومينهم المفوير، ي يعييب  يما عليى  يما وي  يما  ،فمينهم الصيائم -عليه الصي   والسي م-الصحابة يسافرون معه 
وبهما أخم جمهور أ ل العلم على أن الصوم في السيفر صيحيو ومجيصم ومسيقط للوليب، وأنيه نما  يان  ،على  ما

-جل وعي -ويشمله لوله  ،-عليه الص   والس م-ألنه ثبأ عنه  ؛ي يشق على المسافر فهو أفضل من الفور
ن صادأ المشيقة أما من شق عليه الصييام فيالفور فيي حقيه [ ( سور  البقر 481)]لَُّكْم{ }َوأَل  َتُصوُموْا َخْ    :  أفضيل، وان

 عصى بصيامه، فالمسألة تتبي المشقة.
 ))أولئييك العصييا (( السييفروليييم ميين البيير، والصييائم فييي  ،ميين أ ييل العلييم ميين ييير  أن الصيييام فييي السييفر ي يصييو

دْ  أَليَّدام  أُلَخدَ {}َفمَ  يعني نظروا نلى بعض النصوص دون بعض و  مِن ( 481)]  َكاَ  ِملُكم مَِّ يًضا أَلْو َأَش  َمدَف   َفِلدهللَّ
صييام أو لييم  ،ألن الواجييب عليييه عييد  ؛أن الصيييام فييي السييفر ي يجييصم   ييما يقييول بعييض أ ييل الظييا ر[ سييور  البقيير 

ي :فدل على أنه ي يجصم الصيام في السفر، وعامة أ ل العليم يقيدرون  ،يصم، عليه القضاء  امين  يان مين م مريض 
 لكي تلتئم النصوص وتجتمي. (فأفور)يقدرون  ،أو على سفر فأفور فالواجب عد 

: حدثني يحيى عن مالك عن اإلمام الجليل محمد بن مسلم بن شهاب الص ري عين عبييد -رحمه هللا تعالى-يقول 
و يما مين مراسييل  ،-مياهللا عنهرضيي -هللا بن عتبة بن مسعود أحد الفقهياء المشيهورين عين عبيد هللا بين عبيام  

يي ؛ألن ابيين عبييام لييم يشييهد القصيية ؛الصييحابة مييي أبويييه فييي م يية، ولييم ي يين معهييم حييال السييفر،  األنييه  ييان مقيم 
ن خييالف ميين خييالف  ييأبي نسييحا   ،ونقييل عليييه ايتفييا  ،ومراسيييل الصييحابة معروفيية أنهييا علييى ح ييم ايتصييال وان

  .اإلسفرائيني
 فح مييييييييييييييييييييييييييه الوصييييييييييييييييييييييييييل علييييييييييييييييييييييييييى الصييييييييييييييييييييييييييواب              ج  أمييييييييييييييييييييييييييا الييييييييييييييييييييييييييمي أرسييييييييييييييييييييييييييله الصييييييييييييييييييييييييييحابي

 
 

سينة ثميان عيام الفيتو خيرج نليى م ية فيي  ،خيرج لعشير خليون مين رمضيان -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا  
رمضان لعشر خلون منه فصام حتى بلي  الكدييد، ليال البخياري بعيد روايية الحيديب: ليال أبيو عبيد هللا: الكدييد مياء 

و يي لصية  ،وايية صيحيحة: حتيى نما بلي  عسيفان، وفيي مسيلم فلميا بلي   يرا  ال مييمفان ولديد، جاء فيي ر س  بين ع  
  را  ال ميم. ا، وجاء في أخر  و ي صحيحة أيض  نوجاء في رواية صحيحة عسفا ،ندنا الكديدفالمي ع ،واحد 

لكيل فيي وا ،-علييه الصي   والسي م-يقول القاضي عياض: "اختلفأ الرواياأ في الموضي المي أفور فيه النبيي 
 لهييا متقاربيية، والجميييي ميين عمييل  ، ييرا  ال ميييم، وعسييفان ،الكديييد :، المواضييي الث ثييةتقاربييةو لهييا م ،لصيية واحييد 

أو  ،أفور بعسفان نظر نلى المعنى األعم األشمل، ومن م ر الكديد :فمن لال ،يعني  لها تابعة لعسفانعسفان، 
وبعضيهم اسيتمر نليى أن  ،وبعضهم أفوير فيي  يرا  ال مييم ،دولعل بعضهم أفور في الكدي ، را  ال ميم فلتقاربهما

  .وصل الثاني، المقصود أنها متقاربة ف  اخت ف
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ألنييه بل ييه أن بعييض النييام شييق عليييه  -عليييه الصيي   والسيي م-، أفويير النبييي فصييام حتييى بليي  الكديييد ثييم أفويير
، لن يفور من معه ألنه لو لم يفور ؛للحرج والمشقة على أصحابه ادفع   -عليه الص   والس م-فأفور  ،الصيام

لما عيرف  ،ولو مي المشقة ،-عليه الص   والس م-ألنهم ي يسهل عليهم مخالفة النبي  ولو شق عليهم الصيام؛
  .من حرصهم على الخير، وعدم تسا لهم في أمور دينهم

 ،-عليه الص   والس م-ي منهم من استمر على صيامه مي وجود المشقة، ومي رؤيته للنب ،فأفور فأفور النام
ألن اليدين  ))أولئيك العصيا ((لميا أخبير عينهم ليال:  -علييه الصي   والسي م-فقيال النبيي  ،و و يفور و و يشيرب

{ دييين رحميية فعلييى  ،-جييل وعيي -و ييمه رخصيية ميين هللا  ،[( سييور  الحييي 88)]}َوَمددا َجَلددَ  َأَشددْيُكْم ِفددي الددهللِن ِ  ِمددْ  َحددَ ج 
 .سيما نما شقأ عليه العصيمة ي ،رخصةالمسلم أن يقبل  مه ال
، -صلى هللا عليه وسيلم-يأخمون باألحدب فاألحدب من أمر رسول هللا   -يعني الصحابة-يقول الص ري: و انوا 

والقاعد  صحيحة  ،لكنه لم يوافق على ملك ري ير  أن الصيام في السفر منسوخ؛ظا ر السيا  يدل على أن الص 
عنييد التعييارض، وعييدم نم ييان الجمييي،  -صييلى هللا عليييه وسييلم-ن أميير رسييول هللا  يأخييمون باألحييدب فاألحييدب ميي

لميا لبليه عنيد التعيارض وعيدم نم يان الجميي، أميا نما أم ين الجميي بيالقول اليمي  افيأخمون باألحدب فيعدونيه ناسيخ  
 ،اليية خاصييةألنييه نبوييال  لييي للح ييم، رفييي  لييي للح ييم، نعييم لييد يحمييل علييى ح ؛أسييلفناه فهنييه ي يلجييا نلييى النسييخ

 و و أخف من القول بالنسخ. ،فالتخصيص رفي جصئي
نما ليم يم ين الجميي، والجميي مم ين، بيأن يحميل الفوير عليى مين يشيق  اننميا ي يون ناسيخ  "يقول القاضيي عيياض: 

فيي الحيديب رد عليى مين يير  أنيه مين اسيتهل و  ،والصيام على مين ليم يشيق علييه" يعنيي  ميا ليدمنا ،عليه الصيام
دْهَ  : -جيل وعي -الحضر ثم سيافر بعيد مليك أنيه لييم ليه أن يفوير لقوليه  الشهر في هعلي }َفَمد  َندِههلَل ِمدلُكُم النَّ

لكين الحيديب نيص  الشهر فيلصميه أن يصيوم بقيية الشيهر؛و ما شهد الشهر، شهد أول  ،[( سور  البقر 481)]َفْشَيُصْمُ {
 في الموضي، و و مبين لما أجمل في اآلية.

 بين ب ير أبييبن الحارب بن  شيام عين ميويه  الرحمن عبد بن ب ر أبي مولى سمي عن مالك عن وحدثنييقول: 
بهييام الصييحابي ي يضييير ،ميييبهم ،-صيييلى هللا عليييه وسييلم- هللا رسييول أصييحاب بعيييض عيين الييرحمن عبييد ألن  ؛وان

الصحابة  لهم عدول، ف  يضر نبهام الصحابي، البيهقي فيي مواضيي وصيف ميا جياء عليى  يما النحيو مميا أبهيم 
، ، فيه راو لم يسيمعلى  ل حال  و ليم بمرسل متصل " ما حديب مرسل"، لال: لصحابي وصفه باإلرساله افي

عن بعض أصحاب رسول هللا   -عليه الص   والس م-ألنه صحب النبي  ؛ما سمي  ما الراوي وجهالته ي تضر
، و انييأ العييد  فره عييام الفييتوأميير النييام فييي سيي -صييلى هللا عليييه وسييلم- هللا رسييول أن -صييلى هللا عليييه وسييلم-

عشير  اثنييخرج بعشر  آيف من المدينية نليى م ية للفيتو، ولييل:  يم  -صلى هللا عليه وسلم-عشر  آيف، النبي 
 ثم لحق به من خارج المدينة تكملة العد . ،مي بين القولين بأن المين خرجوا معه من المدينة عشر ، وج  األف  

ألن فييه التقيوي عليى  ؛ يما تعلييل لرمير بيالفور ا لعيدو م((و ))تقيو وليال:  ،فورأمر النام فيي سيفره عيام الفيتو بيال
فيهما  يان عيدم فوير م أنشيط  ،اوعيدم   ا مه العلة المنصوصية ي شيك أنهيا معتبير  وجيود   ؛مي السفري سيما ، العدو

ما الموضييي لهييم وألييو  لهييم علييى سييرعة الجييري والكيير والفيير  ييمه مسييألة أخيير ، وي توييرد  ييمه العليية فييي  ييير  يي
فيي دراسيته أو يتقيو  بيه  لكن لد يقول لائل: نما  ان الفور يتقو  به الوالب مث    لوجود عدو؛ ))تقووا لعدو م ((
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 مييا أفتييى بعييض النييام بميين يشييق عليييه الصييوم أثنيياء العمييل أو أثنيياء الدراسيية يفويير ليتقييو   ،العامييل فييي عملييه
ألن  ر مليك مين التعليي أ؛ لكين  يمه األلاوييل ي عبير  بهيا؛ا لاصير نليى  ييو يم ،ألن العمل متعيدي النفيي ؛بعمله

 ننمييا  ييو فييالتقوي بمثييل  ييمه األعييمار، ي تنتهييك  ييمه الفريضيية  ،ور يين ميين أر ييان اإلسيي م ،صييوم رمضييان فريضيية
ي و ييم  ،وأرادوا الييدفا  عين بليد م ،مين بليدان المسيلمين الكين لييو د يم العيدو بلييد   ؛اعليى العيدو، و نيا فييي السيفر أيض 

ي بيد أن ي يون لهيما الفوير أثير فيي لكين  قوي بالفور على العدو منصوص علييه؛الت :فشق عليهم ملك للنا صيام
يتقيووا عليى  ،ويم ن العدو من ايستي ء علييهم ،صد العدو بأن ي ون الصيام يضعف المسلمين عن صد عدو م

ولو لم يوجد  ،ر مبيو للفورلكن السفر وصف مؤث ؛وصف مؤثر و و السفرالألن العلة منصوصة، نعم  ؛عدو م
ي مييا  ييو بظييا ر  اآلن  ،عييدو فييدل علييى أن التقييوي باإلفوييار علييى العييدو لييدر صائييد علييى مجييرد السييفر، ظييا ر وان

و يمه  ((تقيووا لعيدو م))و   ما مؤثر، وصف السفر  م مسيافرون، الوصيف الثياني:  ،عندنا وصفان في الحديب
يريييد أن  ،يفويير المسييلم ولييو  ييان بالحضيير نما  ييان بمواجهيية عييدو فعلييى  ييما ،عليية تسييتقل بييالح م نما وجييد العييدو

 ؛فهنه حينئم يفور ليتقو  عليه، وأما السفر ي شك أنه وصيف معتبير وميؤثر ،أو ما أشبه ملك ،يستولي على بلده
 .وابدليل النصوص األخر  ليم فيها عدو ومي ملك أفور  ،لكنه مؤثر وحده

عليه -ألنه فعله  ؛وأخم منه الصوم في السفر، وأنه أفضل من الفور ،-مصلى هللا عليه وسل-وصام رسول هللا  
( سيور  481)]}َوأَل  َتُصدوُموْا َخْ د   لَُّكدْم{ :-جيل وعي -، ويشيمله عميوم لوليه أمير م بيالفور وصيام -الص   والس م

 .[البقر 
عليه الص   -صحب النبي مبهم لكنه موصوف بأنه  الال المي حدثني،  ما أيض   :لال أبو ب ر بن عبد الرحمن

، بيالعرج -صيلى هللا علييه وسيلم-المي حدثه في مولي الك م، ليال اليمي حيدثني: لقيد رأييأ رسيول هللا   -والس م
، العرج بهس ان الراء لرية على نحو ثي ب مراحيل مين المدينية، يصيب المياء عليى رأسيه مين العويح أو مين الحير

 يمه للشيك  يل  يان الصيب مين أجيل الحير للتبرييد  أو  يو مين  يصب على رأسه من العوح أو مين الحير، )أو(
ن  انيأ خارجيية، ثيم لييل لرسيول هللا   ،أجل العوح  وي شك أن البيرود  تكسير شيد  العويح صيلى هللا علييه -وان

عليييه الصيي   -ألنهييم فهمييوا أن أميير النبييي  ا حييين صييمأ؛يييا رسييول هللا: نن وائفيية ميين النييام لييد صييامو  -وسييلم
لييال: فلمييا  ييان  -عليييه الصيي   والسيي م-بييدليل أنييه اسييتمر صييائم  ،نرشيياد ي أميير وجييوبر أميير بييالفو -والسيي م

أن يقيرن القيول وليما ينب يي  ؛بالقديد دعا بقيد  مين مياء فشيرب، فيأفور النيام -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا  
و يمه األنظمية ي شيك  ،واميرثم يخيالف  يمه األ ،ويصدر األنظمة ،، فالمي يصدر األوامرم من أجل ايلتداءلبالع

 أن  يره سوف يخالف.
نليها ميا  ، ودخل على أم سلمة وش الما أمر م بحلق رؤوسهم صمن الحديبية ترددوا -عليه الص   والس م-النبي 

علييييه الصييي   -فحليييق النبيييي  "احليييق رأسيييك"فقاليييأ:  ،-علييييه الصييي   والسييي م-حصيييل مييين عيييدم امتثيييالهم ألميييره 
أفوير النيام، يؤخيم  -عليه الصي   والسي م-، بادروا نلى الحلق، و نا لما أفور ادوا أن يقتتلوا، ف رأسه -والس م

ومثيل  يما ي يظين بهيم أنهيم خيالفوا أميره  ،تسياء وايلتيداءفيي تميام ايئ امن  ما أن مبادر  اآلمر ي شك أن لها أثر  
وظنوا أن  ما األمر المي وجهيه نلييهم  ،عمالألن الصيام من أفضل األ ننما خالفوا أمره ر بة في الخير؛ معاند ،

ن  ييان األفضييل ايسييتمرار علييى الصيييام -عليييه الصيي   والسيي م- فييرأوا األخييم  ،ننمييا  ييو ميين أجييل الرأفيية بهييم، وان
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فلييم ي يين لهييم مندوحيية حينئييم ميين  ،-عليييه الصيي   والسيي م-افر القييول والفعييل منييه ضييلكيين لمييا أفويير ت ؛بالعصيميية
 فأفور النام. ،الفور
 .......طالب:

حتى تفورأ لدماه، ونهى عن  -عليه الص   والس م-ولما لام  ؛يأخم بالعصيمة -عليه الص   والس م-الرسول 
لكنه  من العمل ما تويقون(( أكلفوا ،))مه ب يحمله على التركملك عن وول القيام المي يشق على المصلي بحي

 اعبييد   -عليييه الصيي   والسيي م-فأحييب أن ي ييون  ،ومييا تييأخر  فيير لييه مييا تقييدم ميين منبييه -عليييه الصيي   والسيي م-
 اللهم صلي على محمد. ،اش ور  

ولييد سييئل عيين صييوم  ،مالييك بيينفييي وراييية مسييلم أخبرنييي أنييم  أنييم عيين الوويييل حميييد عيين مالييك عيين وحييدثني
 فيي -ه وسيلمصيلى هللا عليي- هللا رسيول مييسيافرنا  " نا نسافر" :في البخاري  "سافرنا: "رمضان في السفر أنه لال

في مسلم  ،الصائم على المفور ويوحرك يلتقاء الساكنين،  (لمي)مجصوم ب "المفور على الصائم يعب فلم رمضان
فأفور فهن ملك حسن، يقول الحافظ ابن حجير فيي  ايرون أن من وجد لو  فصام فهن ملك حسن، ومن وجد ضعف  

" يرون أن من وجد لو  فصام فهن ملك حسن، ومين نصا فتو الباري: "و ما التفصيل  و المعتمد، و و نص رافي لل
  فيق بين النصوص التي في الباب.حسن،  ما فيه تو  افأفور فهن ملك أيض   اوجد ضعف  
 .......طالب:

وارتفييي الخييوف  ،لكيين ارتفعييأ المشيقة شيقة؛األصيل فييي السييفر وجيود المشييقة، األصييل أن السيفر ميين يصمييه الم ،ي
ولما اليمي ليم يجيد مشيقة فيي سيفره فيأفور علييه شييء  ميا علييه  ؛السفر علة مستقلة وثبأ أن ،المي فيه الترخص

جيل -منيه فيي بليده،  يمه رخصية، صيدلة مين هللا  اوليو  يان فيي سيفره أكثير راحية واومئنان ي ،شيء، ي يلصمه شيء
لكيين ميين صييام مييي عييدم المشييقة فهييو  ،، ومسييتقل بييالح متصييد  بهييا علييى عبيياده، فالسييفر وصييف مييؤثر -وعيي 

 .فهو أفضل، وبهما تلتئم النصوصأفضل، ومن أفور مي وجود المشقة 
 .......طالب:

 ،ورأ  أن الصييام يشيق علييهم أو ي يشيق علييهم ،علييهم ايعني اتفقوا بأن يجعلوه أمير   ،عليهم ايعني نما  ان أمير  
علييه -األسيو   يو النبيي لكين القيدو  و  ر ليه مليك؛فرأ  أن من مصلحتهم أن يستمروا في صيامهم أو يأمر م بالفو

 .-الص   والس م
 ...........طالب:
 .، يحمل على  ما ما بالنسبة لمن يشق عليه ((من البر الصيام في السفر))ليم 

وحدثني يحيى عن مالك عن  شام بن عرو  عن أبيه  ما في رواية يحيى وجميي أصحاب مالك يروونيه  ميا فيي 
ألن  ؛، أما السيا  المي معنيا عين أبييه عين حميص  مرسيلعمر األسلمي عائشة أن حمص  بن البخاري عن أبيه عن

فهو يح ي ويروي لصة ليم يشيهد ا،  يما نرسيال، لكين نما روا يا عين  ،عرو  تابعي ،عرو  يح ي لصة لم يشهد ا
ليال  ،خالته عائشة اتصلأ القصة، وفي بعض ور  الحديب روايته عن صياحبها عين حميص  بين عميرو األسيلمي

وفيي  "ننيي أسيرد الصيوم" :في رواية للبخياري  "يا رسول هللا نني رجل أصوم": -صلى هللا عليه وسلم-  لرسول هللا
: -صيلى هللا علييه وسيلم-فقال ليه رسيول هللا   "أفأصوم في السفر  ،نني رجل أصوم" "و ان  ثير الصيام" :رواية
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ن شئأ فأفور((  ،))نن شئأ فصم وأن المسيافر يجيوص  ،ألصيل فيي الح يموالمشيئة  مه ي شك أنها بناء  على اوان
ن اعتراه ما  ،فاألفضل الصيام ،لكن نن اعتر   ما األصل ما يرجو الصيام ، ويجوص له أن يفور؛له أن يصوم وان

ن صادأ المشقة تعين الفور على التفصيل السابق ،يرجو الفور ترجو الفور  .وان
 ،ألنيه يير  أن الفوير عصيميةصيوم فيي السيفر؛ ييقول: وحيدثني عين ماليك عين نيافي أن عبيد هللا بين عمير  يان ي 

يي ))ليييم ميين البيير : -عليييه الصيي   والسيي م-لولييه  اوجيياء وصييف ميين اسييتمر فييي صيييامه بالعصيييان، وجيياء أيض 
علييى الخييير، وتحريييه ل لتييداء  مييي حرصييه ، ييل  ييمه جعلييأ ابيين عميير ي يصييوم فييي السييفر الصيييام فييي السييفر((

 سفر.ومي ملك  ان ي يصوم في ال ،تساءواي
ي ،أنه  يان ي يصيوم فيي السيفر -رضي هللا عنه- يرو   ما عن عمر عين أبيي  ريير ، وعبيد اليرحمن  اييرو  أيض 

 ،بل يتعين الفور ،بن عوف، ومعروف عن أ ل الظا ر أو عن بعضهم أن الصوم في السفر ي يجصم وي يصو
دْ  أَليَّدام  أُلَخدَ {}َفَم  َكاَ  ِملُكم مَِّ يًض : -جل وعي -وأسلفنا أنهم استدلوا بقوله  و  مِن ( سيور  481)]ا أَلْو َأَشد  َمدَف   َفِلدهللَّ

 يعني فيلصمه عد . ،، صام أو أفور، والجمهور يقدرون لبل ملك فأفور فعد يعني فالواجب عد [ البقر 
 ........طالب:
 ؛ي صيومهعلى حسب ما تقدم تفصيله، نن  ان ي يشق بحال من األحوال  ما األفضل أن يستمر ف  نعم   يف

( 481)]}َوأَل  َتُصدوُموْا َخْ د   لَُّكدْم{: -جيل وعي -صام في السفر، ولعموم لوله  -عليه الص   والس م-ألن النبي 
 .المي يشق عليه الفور في حقه أفضللكن [ سور  البقر 
 ........طالب:

ما فعل اإلنسان ما يضر به أثم وينصحه األوباء أي  ،ضبعض النام مري ، ما األصل العصيان يترتب عليه، وان
لهييما  "أولئييك العصييا " :ومييي ملييك يصييوم، نقييول ،ويتييأخر بييرؤه ،يصيييد مرضييه ،ويتضييرر ،ومييي ملييك يصييوم ،يصييوم
 .آثمألن من يرتكب ما يضر به  ؛األمر

 ،عيرو  بين الصبيير فقييه أحيد الفقهياء- رمضيان فيي يسافر  ان أنه أبيه عن عرو  بن  شام عن مالك عن وحدثني
 ن  م فقهاء المدينة من التابعين.يعنى بألوال الفقهاء السبعة المي -رحمه هللا-ك واإلمام مال

( الييمي معنييا، فخييم م عبيييد هللا عييرو )عبيييد هللا بيين عبييد هللا بيين عتبيية بيين مسييعود  اتكييرر مييرار   (فخييم م عبيييد هللا)
  (.سعيد أبو ب ر سليمان خارجة)القاسم بن محمد  و)لاسم(

ألنه ير  أن الصيام أفضل، وثبأ  ؛، عرو  يصومعرو  فيصوم معه ونسافر رمضان يف يسافر  ان أنه أبيه عن
وثبأ أن من الصحابة من  ان يصوم في السفر، و يان  ،أنه صام في السفر -عليه الص   والس م-عن النبي 

 في  ،ننحي ونفويرفيأخيم بالعصيمية فيصيوم عيرو   ،والصيائم ي يعييب عليى المفوير ،المفور ي يعيب عليى الصيائم
 .فالمي يترخص ي يعاب عليه وي يؤمر بالفور ،األن فعلهم جائص أيض  ؛ بالصيام يأمرنا

ي يعييب بعضيهم عليى بعيض، لكين  ،وصام بعضهم وأفوير بعضيهم ،وعلى  ما لو سافر مجموعة لرحلة أو نص ة
ي نجميي الصي  ،  ي: نبدليال واحي ؛نابجيامعين، اثني نحينميا  :وليال الثياني ،ي نجميي ينب :لو  انوا اثنيين ليال واحيد

ي نجميي  دعنياالتوليأ أفضل، مادمنا جالسين التوليأ أفضيل، ليال الثياني:  ،بجامعين نحنوهللا ما  ولال الثاني:
لو أفور واحد وصام واحد ما يفوأ شيء، لكن  ،في الصيام ما يفوأ شيء ،ألنه  نا يفوأ شيء ؛تضيعوا علينا
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يييأ يجمييي ميين أجييل تحصيييل يرتكييب األدنييى الييمي يريييد التول :قييول  الجماعيية، فهييل نميياما نييا يفييوأ شيييء و ييو 
المسيألة افترضيأ فيي الثياني رفييض   نقيول: يصير ويصيلي  يل صيي   فيي ولتهيا وليو فاتتيه الجماعيية الجماعية، أو

ي ب يفييك،  ييل نقييول  ييتب ،جييامي : ي بييد أن نجمييي، يقييول: أنييا جيياميلييال  ،: يفييوأ الجماعيية ويصييرلهييماي تجمييي وان
أما بالنسبة لمن يقول: أنه ي يصو الجميي ني لمين جيد بيه السيير  يمه ألنه أفضل   ؛في ولتها ل ص  ويصلي  

لكين نما  يان يير  أن ليه  ؛اولو أد  نلى أن يصلي منفيرد   ،مسألة أخر ، ي يوافق صاحبه نما  ان ير   ما الرأي
الم، ما جيد بيه السيير، و و جيجمي  ،يفعل في تبوك -عليه الص   والس م- ما  ان النبي  ،و و جالم ،جمي

وفييه سيعة، فمثيل  يما يحيرص عليى الجماعية وليو فاتيه األفضيل فيي  -وهلل الحميد-، والجميي رخصية و ما معروف
 التوليأ، ويستمر في صيامه.

 .......طالب:
 لكن نما  ان يشق عليه مشقة يتضرر بها يأثم وصيامه صحيو. ؛على  ل حال األصل الجواص

 ........طالب:
 ،ألبي حنيفة افهنه ي يترخص خ ف   -جل وع -يعصي فيه هللا  امعصية الجمهور على أنه من سافر سفر  سفر ال

وشيخ اإلس م يميل نلى لول أبيي حنيفية، النصيوص العامية تشيمل مين سيافر سيفر واعية  يالح  والعمير  والجهياد 
لكين منيص  الجمهيور  وص ما فرليأ؛سافر سفر معصية، النص  النص ة، أو امباح   اوصلة األرحام، ومن سافر سفر  

ويسييهل عليييه ارتكيياب  ،ييسيير عليييه السييفرفيي   ،ومأخييم م ميين  ييون العاصييي ينب ييي أن يعييا  عيين متابعيية سييفره
فييي  و ييو عيياص   ،وتييابي سييفرك، ويييوفر لييه الولييأواجمييي  ،الصيي تين صييل   : ميين أن يقييال لييه الييرخص، يعنييي بييدي  

، ويؤيييد وفر لييه ولييأ، الجمهيور مييا ييرون  ييماأو مييا أشيبه ملييك يي ،أو لينتهيك حرميياأ ،سيفره، سييافر ليقويي الوريييق
{}َفَمِ  اْض لولهم في أكل المضور من الميتة  األكل مين الميتية  فقيد تناول[ ( سور  البقر 481)]ُط َّ َغْ َ  َ اغ  َواَل َأاهلل 
 و و منص  حسن. ،و و رخصة بعدم عصيانه في ملك

 :مضا    في أل اهلله ألو مف  م  قهللم م  يفل  ما  اب
  مضدا  فدي مدف  فدي كدا  إذا كدا  - ضدي هللا ألد - الخطداب مد  أمد  أل  مشغد  ألل  مالك أ  يح   حهللثلي
 فدي كدا  م : "- حم  هللا تلال - مالك قال :يح   قال ،صائم وهو هللخ   وم  ألول م  المهلل لة هللاخ  ألل  فلشم
  ."صائم وهو هللخ   هللخ  أل  قم  الفج  ل  وطش  ، وم  ألول م  ألهش  أش  هللاخ  ألل  فلشم مف 
ذا" :مالك قال   ."ال وم ذلك يصوم فإل   خ ج أل  قم   أ ض  وهو ،الفج  ل  فطش   مضا  في  خ ج أل  أل اهلل وا 
 أل   مضددا  فددي حيضددها مدد  طهدد ت حدد   مفطدد و وام ألتدد  ،مفطدد  وهددو مددف ه مدد  يقددهللم ال جدد  فددي" :مالددك قددال

 ".نان إ  يص مها أل  لزوجها
 : -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 

  :باب ما يفعل من لدم من سفر أو أراده في رمضان
 فعليم رمضيان في سفر في  ان نما  ان -رضي هللا عنه- الخواب بن عمر أن بل ه أنه مالك عن يحيى حدثني

وليي علييه الفجير و يو و  يان فيي سيفر  ،يعنيي فيي أول النهيار وبعيد وليو  الفجير ،يوميه أول من المدينة داخل أنه
ن دخييل لصييائم و ييو دخييلمدينيية ميين أول النهييار بعييد ولييو  الفجيير يعلييم أنييه يييدخل ال ي مييا ، وان بييل الفجيير يصييوم وان
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ما تصيور الخي ف فييمن دخيل بعيد وليو  ، ي يجيوص ليه بحيال أن يفويريلصمه الصيام،  ما شده الشيهريصوم   ، وان
  .يم ر مثل  ما فيمن دخل لبل ولو  الفجر أوالفجر فهنه ي يتصور 

 أول مين أ ليه على داخل أنه فعلم سفر في  ان من: "-رحمه هللا تعالى- مالك لال :حيىي لال ،دخل و و صائم
 ،ألنيه فيي أول النهيار مخيير ؛يعني عليى سيبيل ايسيتحباب "صائم و و دخل يدخل أن لبل الفجر له وولي ،يومه

م نما دخيل مين ث ،و و مخير بين أن يصوم ويفور ،يعني بعد ولو  الفجر مخير، متلبم بالوصف المبيو للفور
 .ادخل و و صائم يعني استحباب   أول النهار  ل يمسك أو ي يمسك 

ما" :مالك لال  مليك يصيوم فهنيه يخيرج أن لبيل بأرضيه و يو الفجير هييلع فوليي رمضيان فييللسيفر  يخيرج أن أراد وان
 ،ايصيوم وجوب ي ،، مادام ولي عليه الفجر و يو فيي البليد، يعني يلصمه اإلمساكاوجوب   يصوم ملك اليوم "اوجوب   اليوم

سحا  ،وبملك لال أبو حنيفة والشافعي يعني يجوص ليه  ،يعني في رواية عند أحمد ،يجوص له الفور :ولال أحمد وان
ن ولي عليه الفجر ني أنه عاصم على السفر، واللفظ يحتمل أيض   ؛الفور أن اإلمام مالك ير  أنه نما دخل  األنه وان

وليو باشير السيفر، يعنيي يلصميه صييام  ،وي يجيوص ليه أن يفوير ،ليه الفجر ولصمه الصيام أنه يلصمه ايستمرار فيهع
مايقييول: "ملييك اليييوم، يعنييي اللفييظ  ييما   أن لبييل بأرضييه و ييو الفجيير لييه فولييي رمضييان فيييللسييفر  يخييرج أن أراد وان

اشر السبب و و السفر أو أنه يصوم ملك اليوم يعني  ل يصوم ملك اليوم نلى أن يب "اليوم ملك يصوم فهنه يخرج
  ب امله نلى  روب الشمم باعتبار أنه شر  في واجب ف  يجوص له أن يخرج منه

 .......طالب:
لكن  ل شر  في صيام اليوم  سافر وأفور في السفر؛ -عليه الص   والس م-لكن األحاديب السابقة النبي  نعم،

ي فييي ي فييي السييفر  فييي السييفر؛ السييفر  يعنييي شيير  فييي الصيييام الييمي أفويير فيييه فييي الحضيير وان ألن  بالحضيير وان
 عن المدينة مراحل. -عليه الص   والس م-الم ان المي أفور فيه النبي 

اآلن عندنا مسألتان واللفظ يحتملهما: نما أراد أن يخرج في رمضان فولي الفجر و و بأرضيه، يعنيي فيي بليده لبيل 
يعني يلصمه اإلمساك، مي ولو  الفجر،  أنه مقيم، ثم نما  ادر البلد فار   ،اوم وجوب  أن يخرج فهنه يصوم ملك الي

على   م مالك ليم له   و و السفر  ل له أن يفور أو ليم له أن يفور ،العمران، وباشر السبب المبيو للفور
 أن يفور.
 ........طالب:

أفوير فيي  -عليه الص   والس م-ها أن النبي  ما احتمال، ليم له أن يفور، ويب تجيب له النصوص التي في
ألن الم ان المي أفوير فييه  ؛يقول لك: ما ولي عليه الفجر و و بأرضه، ولي عليه الفجر و و في السفر ،السفر
الشيافعي ، و يما يقيول بيه أبيو حنيفية و عن م ة على مراحل، ف  يرد عليه مثل  يما -عليه الص   والس م-النبي 

يو  سيحا مالييك، مييا اأيض   ؛لييه أن يفوييريجييوص  :دام شير  فييي  ييما الواجيب ي يجييوص لييه أن يخييرج منيه، ولييال أحمييد وان
 -علييه الصي   والسي م-والنبيي  ،اليمي يبييو الفوير بيالنص -اليمي  يو السيفر-ألنه باشر السبب المي من أجله 

المبييو، وي فير  ، يعني شر  في صيام الواجب ثيم لوعيه للسيبب اصام ثم أفور، والصوم صوم في رمضان أيض  
و أنيه نما أراد أن : و ينيشر  فيه في بلده أو في السفر، نقول:  ما ايحتمال ظا ر من اللفيظ، احتميال ثيا بين أن
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ن فولييي لييه الفجيير و ييو بأرضييه لبييل أن يخييرج فهنييه يصييوم ملييك اليييوم يلصمييه اإلمسيياك، نلييى أ يخييرج فييي رمضييان
 ،  ما ايحتمال الثاني.يخرج

الترخص  ل  و من ، على  ل حال مسألة ابتداء أنه يجوص له أن يفور لبل أن يخرجلمسألة: والقول الثاني في ا
رضي -  أو  و من مفارلة البلد ومباشر  السبب  الجمهور على مباشر  السبب، وجاء عن أنم العصم على السفر

علييييه الصييي   -ي وليييال رفيييي مليييك نليييى النبييي ،أنيييه أفوييير لبيييل أن يخيييرج، أفوييير و يييو فيييي بيتيييه ثيييم خيييرج -هللا عنيييه
وعلى  ل حال الوصف المؤثر والمبيو للفور  و السفر، وي يسمى  ،لكن الحديب ي يخلو من ضعف ،-والس م
مسييافر، فعلييى  ييما ي يتييرخص ني نما باشيير الوصييف  :حتييى يخييرج ميين البلييد، مييا دام فييي بلييده ي يقييال لييه امسييافر  

 و و السفر. المبيو للفور
  ...: في الرجل يقدم من سفره و و مفور مه مسألة أخر ، لال مالك

 .......طالب:
  يف   ملك ما يجمي وي يقصر حتى يباشر السبب.

 .......طالب:
 المقصود أنه باشر السبب المبيو للترخص. مسألة ت ليب جانب الحضر

 .......طالب:
ن باشيير السييبب، علييى  ييل حييا الولييأدخييل  المسييألة  ر  ل نييو ييو فييي الحضيير  الجمهييور ي لبييون جانييب الحضيير وان
 .و ي تحتاج نلى تأمل ،الثانية
ه الييمي يقييدم ميين السييفر فييي أثنيياء النهييار يلصميي "مفويير  وامرأتييه ،مفويير و ييو سييفره ميين يقييدم الرجييل فييي" :مالييك لييال

ي مييا ي المييرأ  نما وهييرأ فييي الظهيير مييث    اإلمسيياك أو مييا يلصمييه  خيي ف، ويييب لصمهييا  مثلييه يلصمهييا اإلمسيياك وان
 حيضيها مين وهيرأ حيين مفور  وامرأته مفور و و سفره من يقدم الرجل في" :مالك لال ،لكرأي ما ر  خ ف، ن

 ".شاء نن -يجامعها– يصيبها أن لصوجها أن رمضان في -أو نفاسهايعني -
عليى  ييما الكيي م يلصمييه اإلمسيياك  مييا يلصمييه اإلمسياك، يلصمهييا  ييي اإلمسيياك  ي يلصمهييا اإلمسيياك علييى رأي مالييك، 

 ل يستديم الفور بقية يومه نما  ،سبب شرعي مبيو للفور ،لة: أن من أفور لسبب مبيو للفوريعني أصل المسأ
 ،ألن الفور معلق بسبب وارتفي السبب   مه أصل المسألة، يعنيي نن صاليأ العلية ؛أو يلصمه اإلمساك ،صال السبب

أنيه صال السيبب،  يل يمسيك  وصال السبب المبيو للفور  ل يستمر   ما يقول أحمد والشافعي:  ل يمسك باعتبيار
أو يستمر في فوره ألن الصوم ي يتجيصأ، أفوير فيي أوليه نصيف النهيار  يل  يو صيوم  ، ما يقول أحمد والشافعي

 وبهما يقول مالك وأبو حنيفة. ،نعم شرعي 
يبيا  " يعني يخيرج مين اوباون   افأما من يبا  له الفور في أول النهار ظا ر   :في الم ني يبن لدامة يقول: "فصل

 وما أشبه ملك. ،رأ  اله ل وردأ شهادتهفقط، يعني  من  اله الفور باون  
 الحييائض والنفسيياء والمسييافر والصييبي والمجنييون والكييافر  اوباون يي افأمييا ميين يبييا  لييه الفويير فييي أول النهييار ظييا ر  

  والمريض نما صالأ أعمار م في أثناء النهار ففيهم روايتان:
 بقية اليوم و و لول أبي حنيفة.نحدا ما: يلصمهما اإلمساك 



11 
 

والثاني: ي يلصمهما اإلمساك و و لول مالك والشافعي، وروي عن ابن مسيعود أنيه ليال: "مين أكيل فيي أول النهيار 
ألن  ؛و محيل للصييياموآخير النهييار ميا  يي ،فليأكيل فيي آخييره" ووجهيه أنييه وجيد السيبب المبيييو للفوير فييي أول النهيار

الولأ، من ولو  الفجر نلى  روب الشمم، فهما مضى عليه وليأ و يو مفوير الصيام ي بد أن يستوعب ورفي 
 مه وجهة نظر مالك وأبيي حنيفية، وأميا بالنسيبة للروايية   ي يسمى بقية اليوم صيام شرعي، ف يف يلصم ب ير ملك

ِههلَل ِمدلُكُم }َفَمد  َند، وارتفي العمر المبيو، ف يف يأكل و و  يير معيمور األولى و ي لول الشافعي أنه شهد الشهر
ْهَ  َفْشَيُصْمُ {  وي شك أن مثل  ما القول أحوط، واألدلة محتملة.[ ( سور  البقر 481)]النَّ

 .......طالب:
، والشييافعي مييي أحمييد، عنييدنا  نييا فييي المسييألة افتييرض المسييألة فييي مسييافر وصييل البيييأ ي، أبييو حنيفيية مييي مالييك

، من تسي نلى لى الوائر  وصل البلد الساعة تسعةوائف جاء عوفي ال ،في جد  مث    ا، و ان مفور  ةالساعة تسع
خمم ونصف يلصمه اإلمساك أم ي  أو امرأ  حائض وهرأ بعد ص   الصبو ولبيل وليو  الشيمم  يي فيي أول 

، اوباون يي ا، فهييل يلصمهييا اإلمسيياك فييي بقييية النهييار  أفوييرأ لعييمر مبيييو يبيييو لهييا الفويير ظييا ر  اار مفويير  وجوب ييالنهيي
 ،ه وفيي آخيرهئيثناي أول النهيار لهيم عيمر مبييو، فيي أ، فياوباون ي اأفور لعيمر مبييو يبييو ليه الفوير ظيا ر   والمسافر

أفوروا لعمر وارتفي العمر، شيهدوا الشيهر يليصمهم أن يصيوموا عليى ليول أحميد نعم ليم  ناك عمر، ارتفي العمر، 
ي أنه من ساغ له أن يأكل في أول النهيار و  ،والرواية األخر  عن أحمد توافق لول مالك وأبي حنيفة ،والشافعي

  ف يف يلصم باإلمساك ،ه، يلصمه لضاؤ صوم ي يعتد به  ما الفر  بينه وبين آخره
 مت  زالت أشة الفط  وجب إمماك  قية ال وم. :هذا يقول: وقال ألمو حليفة

حنيفية، يعنيي أنيا خلويأ  والمي لاليه فيي الم نيي يليصمهم اإلمسياك بقيية الييوم و يو ليول أبيي ،يعني مثل لول أحمد
 يعني جعلأ الشافعي مي أحمد وأبو حنيفة مي مالك، ي الع م أبو حنيفة مي أحمد والشافعي مي مالك.

 تقول  ماما
 .......طالب:

أن أخيم الميما ب ي بيد أن ي يون  :فنقيول ،على  ل حال تعرفون أنتم المما ب فيها أكثر من لول  يلصمه اإلمساك
ليييد يعتميييد روايييية  يييير  ،و يييو مييين  يييير الميييم ب ،ألن اليييمي ينقيييل عييين الميييما ب ؛األصيييل مييين  تيييب أربابهيييا،  يييما

 ،ناروايتيألن بعيض الميما ب فيهيا روايياأ،  ؛المعروفة في المم ب، ولد يعتمد على لول  ير معتبر في الميم ب
الرواييية وعنييد م  وظييا ر ،أكثيير، والشييافعية عنييد م القييول القييديم والجديييد، وأبييو حنيفيية عنييد م الرواييية ،أربييي ،ثيي ب

نييي مسييائل معروفيية عنييد م، فيي  شييك أن مثييل يع ل أبييي حنيفيية ويعتبيير لييول الصيياحبين األصييحاب،  ييل يقييدم لييو 
يعني تعتمد على النيووي وعليى ابين حجير فيي نقيل نميام  ،نما  ان ما  و من نفم المم بالشرا ، شرا  الحديب 

ألنيه نميام مين أئمية المالكيية،  ؛البير فيي نقيل أليوال ماليكألنهم أئمة في  ما الباب، تعتمد على ابن عبد  ؛الشافعية
لكين تجيد فيي  ثيير مين األحييان فييي  ؛ألنيه فقييه مين فقهياء الحنفيية ؛تعتميد عليى العينيي فيي نقيل أليوال أبيي حنيفية

فعية أو نقيل المم ب، ولل مثل  ما نما نقيل ابين لدامية عين الشيا ي أ ينقلون عن اإلمام أحمد رواية ليسالشرو  
 ،والتحيري أن تنقيل المييما ب مين  تييب أصيحابها، و يما  يي م صياحب الم نييي ، ليه موجييود اني عين الحنفييية،الصرلي

الشيافعية  لهيم عليى  يما القيول، يعنيي ي يعنيي أن و و و لول ماليك والشيافعي"  ،يقول: "والثاني ي يلصمهم اإلمساك
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القيول الجدييد ني فيي بضيي   عنيد الشيافعية امامالمفتى به  و  اوعند م أيض   ،لد ي ون  ما القول الجديد أو القديم
فيالفتو  فيهيا عليى القييديم،  ،و ير يا يرجيي نليهيا ،النظيائرو وفيي األشييباه  ،م يرأ فيي مقدمية المجميو  ،عشير  مسيألة

والمفتى به على القديم أو الع م، فيتحر  فيي نقيل الميما ب مين  ،فاحتمال أن ابن لدامة ولف على القول الجديد
  . تب أصحابها

  ..ني بعد ولو  الفجر، خارج المدينة..يع ،داخل المدينة من أول يومه
 ........طالب:
  يف  
 ........طالب:

، يعنيي ليو أفوير فيي السيفر ودخيل المدينية وليو فيي أول النهيار ميا صل مبا  ليه الفوير فيي أول النهيار و في األ
ن الصييام ن : أنيه يقيول ،أنيه دخيل و يو صيائم يلصمه اإلمساك، بدليل أن له أن يوأ صوجتيه المفوير ، فاليمي يظهير

البلييد فييي أول  ن اإلنسييان نما  ييان ي لييب علييى ظنييه أنييه يييدخلن :أفضييل، يمسييك و ييو فييي سييفره، يعنييي مثلمييا نقييول
ن  ان السبب ، فاألفضل له أي يجمي العصر مي الظهرولأ ص   العصر   ..، و نا مثلهالائم   مبيوال ، وان

 .......طالب:
 ألنه في أول النهار العمر لائم. ؛او و صائم استحباب    أن يخرج يعني نما أراد

  يف 
 .......طالب:

 ، السبب لائم.مائة  يلو على البلد وولي الفجر بالي ،ما بعد دخل ،ألنه يسوغ له أن يفور، اآلن ما بعد وصل
 ........طالب:

بالي مائة  يلو ما  و بواصل ني بعد  ،افرمس ،، السبب لائم: ما يجوص له يفورأحد يقول هألن السبب لائم ما في
 ساعة من ولو  الفجر.

 .......طالب:
لكيين  يو السيبب لييائم لبيل أن ييدخل البلييد  ؛بالفعيل، اآلن ميا بعييد باشير السيبب انما أراد أن يخيرج  يير  ونيه مسييافر  

فيي المسيألة األصيل بالي ساعة عليى وصيول البليد، السيبب ليائم واألصيل السيفر ميا  يو باألصيل الحضير، يحيظ 
مييا دام  ،، احتمييال، حصييل عليييه حييادب وي دخييلل: وهللا أنييا مييا أنييا بييداخل اليييوماألولييى السييفر، افتييرض أنييه يقييو 

 مييامييد  المشييقة المصيياحبة للسييفر مييد  يسييير  و و السييبب لييائم فلييه أن يفويير، فيسييتحب لييه مييا دام يصييل أول النهييار 
ح يم مين حييب األفضيل وعدميه الح يم لل اليب، ال اليب ألن ال ؛نعيم، وصيومه صيحيو  االماني أنه يمسيك اسيتحباب  

 ؛األصيل فيهيا الحضير :والمسألة الثانيية ،األصل فيها السفر :المسألة األولى اأيض     و السفر أو ال الب الحضر
 و و مقيم. ،، ولي عليه الفجر و و مسافر في المسألة الثانية ولي عليه الفجرألن األصل يتبي ولو  الفجر

 ألفط  في  مضا :  اب كفا و م 
 - ضدي هللا ألد - ه ي و ألمي أ  أوء م  ال حم  أمهلل م  حم هلل أ  نهاب ام  أ  مالك أ  يح   حهللثلي

 نده ي  صديام ألو ، ق دة  لتد  يكفد  أل  -صدش  هللا أشيد  ومدشم- هللا  مدول فدأم ه  مضدا  فدي ألفط   جً   أل 
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 :فقدال تمد   لد    -صدش  هللا أشيد  ومدشم- هللا  مدول فدأتي ،ألجهلل ال :فقال ،اممك لً  مت   إطلام ألو ،متتا ل  
 -صدش  هللا أشيد  ومدشم- هللا  مدول فضدحك ،ملدي ألحدوج ألجدهلل مدا هللا  مدول يدا :فقدال ((   فتصهلل  هذا خذ))

 .((كش )) :قال ثم ،ألليا   مهللت حت 
  مدول إلد  ألأ امدي جدان :قدال أللد  الممد ب مد  مل هلل أ  الخ امالي هللا أمهلل م  أطان أ  مالك أ  وحهللثلي

صدش  هللا - هللا  مدول لد  فقدال ،اا لدهلل هشدك :ويقدول ،ندل ه ويلتدف ،لح ه يض ب -صش  هللا أشي  ومشم- هللا
صدش  هللا أشيد  - هللا  مدول لد  فقدال ، مضدا  فدي صدائم وأللدا ألهشي ألصمت :فقال ؟((ذاك وما)) :-أشي  ومشم

 :قددال، ال :قددال ؟((مهلللددة تهددهلل  أل  تمددتطي  هدد )) :فقددال ،ال :فقددال ؟(( ق ددة تلتدد  أل  تمددتطي  هدد )) :-ومددشم
 هللجدأل مدا :فقدال (( د  فتصدهلل  هذا خذ)) :فقال ،تم   ل    -صش  هللا أشي  ومشم- هللا  مول فأتي ((فاجش ))

  .((ألصمت ما مكا  ا ومً  وصم ،كش )) :فقال ،ملي ألحوج
 مد   مدا" :فقدال ؟التمد  مد  اللد    ذلدك فدي كدم الممد ب مد  مدل هلل فمألت :أطان قال: - حم  هللا- مالك قال

 ".أن ي  إل  اصاأً  أن  خممة
 ألهشد  مإصدا ة  مضدا  قضان في ا ومً  ألفط  م  أش  لي " :يقولو   اللشم أله  مملت :- حم  هللا- مالك قال
 فددي الهددا ً  ألهشدد  ألصدداب فدديم  -صددش  هللا أشيدد  ومددشم- هللا  مددول أدد  تددذك  التددي الكفددا و ذلددك غ دد  ألو الهددا ً 

لما ، مضا   ".إلي في  مملت ما ألحب وهذا" :مالك قال ،مال و  ذلك قضان أشي  وا 
 : -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 

 باب  فار  من أفور في رمضان:
بين المفوراأ من أكل وشرب وجما ، فمن أكل  -رحمه هللا-ألنه ي فر  عنده  ؛وأولق الفور ولم يقيده بالجما 

عليه الكفار ،  يما رأييه أو جامي  ،اأو شرب في نهار رمضان متعمد   افي رمضان متعمد   في نهار رمضان متعمدا  
  .ولما أولق في الترجمة، واختار من ألفاظ الروا  اللفظ المجمل ؛-رحمه هللا-

هللا رضيي –  ريير  أبيي عين عيوف بين اليرحمن عبيد بين حمييد عين شيهاب ابين عين ماليك عين يحييى حيدثنيليال: 
صيلى هللا -بينميا نحين جليوم عنيد النبيي   :بي  ريير عن أ، والمي في البخاري رمضان في أفور رج    أن -عنه

لال: ولعأ على امرأتيي وأنيا صيائم، جياء  (())ما لك نم جاءه رجل فقال: يا رسول هللا  لكأ، لال:  -عليه وسلم
لال: ولعأ عليى امرأتيي وأنيا صيائم، ليال:  (())ما لك لال: ، -رحمه هللا-باللفظ المجمل ليشمل جميي المفوراأ 

تمسك بهما الحنابلية والشيافعية أن الكفيار  خاصية بمين جيامي فيي نهيار رمضيان، واللفيظ  لبة تعتقها (()) ل تجد ر 
أو جامي عن عميد فهنيه تلصميه الكفيار   ،اأو شرب متعمد   ،امن أكل متعمد   :المجمل لال به اإلمام مالك وأبو حنيفة

ي ف ، ويب،   رب الفر  بين المتعمد والناسي بالنسبة لركل والش ماوان
 .......طالب:

أو  اسيتأتي المسيألة؛ لكين مين شيرب متعميد  ، وي  فيار  علييه ،لكن مالك يلصمه القضياء  ما عند الحنابلة والشافعية؛
بينمييا عنييد أحمييد والشييافعي ي تلصمييه الكفييار  ني  ،أو جييامي عيين عمييد  ييمه تلصمييه الكفييار  عنييد مالييك ،اأكييل متعمييد  

  .أفور في رمضان، أفور بأي شيء يشمل  ل المفوراأ رج    ولما اختار اإلمام مالك أن ؛بالجما 
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واألكثير عليى  ،والرجل  ما جاء وصفه بأنه أعرابي، سماه بعض الشرا  بأنه سلمان أو سلمة بن صخر البياضيي
همنيا،  ثيير ولييم  يو اليمي جيامي، المقصيود أن اسيمه ي ي ،ن سيلمان  يما  يو اليمي ظيا رن :ولييل ،عدم تسميته
 .ال: لم يسممن الشرا  ل

أن ي فييير بعتيييق رلبييية، أو صييييام شيييهرين  -صيييلى هللا علييييه وسيييلم- أفوييير فيييي رمضيييان فيييأمره رسيييول هللا أن رجييي   
 .امتتابعين، أو نوعام ستين مس ين  

ليال: ي،  (( )) يل تجيد رلبية ر، ولال الجمهور:  ي على الترتيب)أو(  مه أخم منها مالك أن الكفار  على التخيي
، ي يجييصم فهييي مرتبيية علييى الترتيييب (( ا))توعييم سييتين مسيي ين  لييال: ي، لييال:  شييهرين (( )) ييل تسييتويي صيييام

ن مين جيامي فيي ن :ولما يقول أ يل العليم ؛الصيام مي القدر  على العتق، وي يجصم اإلوعام مي القدر  على الصيام
مقييد  بعيدم ايسيتواعة عليى الخصيلة الثانيية  ،نهار رمضان فعليه  فار  ظهار،  فار  الظهار الترتيب ظا ر مقيد

 و  ما فالترتيب ظا ر. ،األولى
يقول أ ل العلم: "من جامي في نهار رمضان فعليه  فار  ظهار" ما يقولون: عليه  فار  مجامي في نهيار رمضيان 

لكين يقوليون: "مين جيامي  باألحادييب الصيحيحة؛لماما   ي مضيبووة  فيار  الجميا  فيي نهيار رمضيان مضيبووة 
ن فعلييه  فيار  ظهيار" لمياما  ألن  فييار  الظهيار مضيبووة بيالقرآن المعيروف عنيد الخياص والعييام، فيي نهيار رمضيا

علييك  فيار   :فيحال عليه، أما مثيل  يما الحيديب أو مثيل  يمه األحادييب ليد تخفيى عليى  ثيير مين النيام، ليو لييل
 ،مسييلم عييالم وجا ييلتخفييى علييى  ثييير ميين النييام، بخيي ف القييرآن الييمي يعنييى بييه  ييل  ،مجييامي فييي نهييار رمضييان

 فيحال على المعروف لد  الخاص والعام. ، لهم يعنون ب تاب هللا، بينما السنة ي يعتني بها ني أ ل العلم
علييى بيعيية النسيياء، وبيعيية النسيياء متييأخر   -صييلى هللا عليييه وسييلم-بايعنييا رسييول هللا   :ولييما جيياء فييي حييديب عبيياد 

لمتأخر  ألن بيعية النسياء مضيبووة بيالقرآن، بيعية الرجيال ميا أشيير عن بيعة الرجال، ف يف يحال بالمتقدم على ا
ألنيه معيروف ليد  الخياص والعيام، وعليى  يما فالكفيار   ؛ما م رأ في القيرآن، لكين يحيال عليى ميا فيي القيرآنو لها 

 .ا، يوعم ستين مس ين  جد، يصوم شهرين متتابعين، لم يجدعلى الترتيب يعتق رلبة، لم ي
علييه  :عليه  فار  ظهار، لمياما ي يقيال :ن من جامي في نهار رمضان عليه  فار  لتل  يقالن :لكن لماما ي يقال

يعنيي ليم يينص عليهيا، مين ليال باإلوعيام فيي  ، فار  لتل  ألن  فار  القتل ي نوعام فيها عند جمي مين أ يل العليم
  فار  القتل فعلى سبيل اإللحا ، في  فار  القتل ب فار  الظهار.

ي ،و مه الرلبية جياءأ مولقية  نيا أن ي فر بعتق رلبة، -صلى هللا عليه وسلم-هللا   فأمره رسول فيي  اومولقية أيض 
حميل الموليق عليى المقييد أو ، فهيل ن فار  الظهار من  ير تقييد بوصف، وجياء تقيييد ا باإليميان فيي  فيار  القتيل

ن اختلف الس ،يحمل المولق على المقيد لماما  ل تحاد في الح م ي  بب، معروف أنه نما اتحد الح يم والسيبب وان
لكيين نما اتحييد الح ييم دون السييبب فييالجمهور علييى  ل المولييق علييى المقيييد باإلجمييا ، نما اتحييد الح ييم والسييبب؛حميي

 ،حميل المولييق علييى المقيييد  مييا  نييا، والع ييم ي يحمييل المولييق عليى المقيييد  مييا فييي اليييد مقيييد  فييي آييية الوضييوء
ما ي ومولقة في آية التييمم، وان  الييد فيي آيية الوضيوء  ،ااختليف الح يم والسيبب ي يحميل الموليق عليى المقييد نجماع 

  .واليد في آية السرلة
 ي لعمر يبيو له الفور في رمضان. استأنف، ن افهن أفور يوم   ،أو صيام شهرين متتابعين: التتابي يصم
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بعر  فيه تمر، والعير  بفيتو العيين  -وسلم صلى هللا عليه-لال: ي أجد، فأتي رسول هللا  اأو نوعام ستين مس ين  
 .والراء
 .......طالب:

، روايية يحييى المعتميد  اعتميدنا مين األول روايية يحييى نحينأو صيام شهرين متتابعين رواية من  عليى  يل حيال 
 .في الشر 

الم تيل صنبييل و يو  ،لال عياض: والصيواب بفيتو اليراء ،ويرو  بهس ان الراء ،بعر  تمر: العر  بفتو العين والراء
، فقييال: يييا رسييول هللا مييا أحييد أحييوج منييي، مييا أحييد أي بييالتمر الييمي فيييه بييه((  ))خييم  ييما فتصييدفيييه تميير، لييال: 

ي تميمية  حجاصية. ،  عاملةوج،  مه )ما( عاملة أو  ير عاملةأح  حجاصية وان
أ ييل بيييأ أفقيير ميين أ ييل "ينيية يريييد الحييرتين حرتييي المد "فييو هللا مييا بييين يبتيهييا" :وفييي رواييية "مييا أحييد أحييوج منييي"

 وأخم منه جمي من أ ل العلم جواص القسم على  لبة الظن."، بيتي
، و ي األسنان الم صقة للرباعياأ و ي حتى بدأ أنيابه، جمي ناب -صلى هللا عليه وسلم-فضحك رسول هللا 

اآلن  ييما  ))عيالييك(( :ةوفييي رواييي (())أوعمييه أ لييك :وفييي رواييية (()) لييه، ثييم لييال: ، والضييحك فييو  التبسييمأربعيية
بيه سيقوأ  هوتصد  على أ لي ،وعلى  ما ما دام تحمله  يره يه التمر  و المولوب أن يتصد  به،العر  المي ف

وتبقيى ديين فيي ممتيه  ،عنه الكفار  أو ماصالأ الكفار  يصمة له  يعني األلعد الماشي على القواعيد أن الكفيار  تلصميه
ر، وأن  ما التمر المي جيء به وتصيد  بيه علييه ي ع لية ليه بالكفيار ، رجيل متى ما أيسر ي ف ، ديون اآلدميين

، يعنيي جياء  يما التمير فرصية أن ييدفي نلييه، ميا يوجيد فيي اأفقر ما في المدينة يستحق صيدلة، بيل يسيتحق نسيعاف  
تسيقط  ان معسير  نما  يا و أحق النام به، وحينئم تبقى الكفار  ديين فيي ممتيه، ومينهم مين يير  أنيه  ،البلد أفقر منه

 ، واستدلوا بظا ر  ما الحديب.عنه الكفار 
 .......طالب:

ن أن الكفييار  تبقييى  ييديو اختيييار  ثييير ميين أ ييل العلييم  وو ييعلييى  ييل حييال األلعييد والماشييي علييى القواعييد   ولييم يجييد
 ، دين في ممته متى أيسر يدفعها.اآلدميين

د ، عين سيعياصيدو  يهيم  ثيير   ،فيه مقال أل ل العلميقول: وحدثني عن مالك عن عواء بن عبد هللا الخرساني، و 
يضرب  -صلى هللا عليه وسلم- ، نلى رسول هللاو و األعرابي السابق بن المسيب أنه لال: جاء أعرابي، لم يسم،

ويقييول:  ليك األبعيد، يعنييي نفسيه، وفيي بعييض  "علييى رأسيه التيراب ويحثيو" :الييدار لونيي وصاد ،وينتيف شيعره ،نحيره
فقيال ليه رسيول  ،وأ ليك صوجتيه التيي والعهيا ،يعنيي  ليك بنفسيه ،على ما تقدم،  لك األبعيد "أ لكأ لكأ و " :ورله
، فقال: "أصبأ أ لي" أي جامعيأ صوجتيي وأنيا صيائم أي المي أ لك ))وما ماك ((: -صلى هللا عليه وسلم-هللا  

والرلبة مقيد  باإليمان  ((لبة )) ل تستويي أن تعتق ر : -صلى هللا عليه وسلم-فقال له رسول هللا   ،في رمضان
و ييمه الجمليية نييص يعنييي تقييدر أن تهييدي بدنيية   ((أن تهييدي بدنيية )) ييل تسييتوييعنييد الجمهييور، فقييال: "ي" لييال: 

ليال: "ي"  )) يل تسيتويي أن تهيدي بدنية ((الحفاظ على أنها  ير محفوظة، ليال البخياري: ي يتيابي عوياء عليهيا 
أو ينيصل وحيي يعفييك، المقصيود اجليم،  ،للحيل، نميا ييأتي أحيد بشييء انتظيار  ا ))فياجلم((، لال: يعني ي أستويي

 ))خمه  ما فتصيد  بيه((فقال:  ،بعر  تمر أي فيه تمر -صلى هللا عليه وسلم- فأتي رسول هللا ))فاجلم((لال: 
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 ليه،  ،ك نلييهأحيد أحيوج مني هميا دام ميا فيي ليهظيا ره أنيه صيدلة علييه،     ه((ل ي))   فقال: "ما أحد أحوج منيي" فقيال: 
ييظييا ر اللفييظ أنييه صييدلة عليييه ي أنييه  ييو الكفييار ، فعلييى  ييما تبقييى الكفييار  دييين فييي ممتييه، فقييال:   ا)) لييه وصييم يوم 

 وعلى  ما يلصمه لضاء ملك اليوم. م ان ما أصبأ((
 بييين مييا" :فقييال  التميير ميين العيير   ملييك فييي  ييم :المسيييب بيين سييعيد فسييألأ :عويياء لييال: -هللارحمييه – مالييك لييال
خمسية عشير بيدون تيردد، وفيي حيديب عائشية  :في حيديب أبيي  ريير  عنيد أحميد "عشرين نلى اصاع   عشر سةخم

 .اعشرون صاع   :عند ابن خصيمة
ي أفوير مين على ليم" :يقولون  العلم أ ل سمعأ" :مالك لال  أو اعميد   انهيار   أ ليه بهصيابة رمضيان لضياء فيي ايوم 
لقضيياء رمضييان عليييه يييوم أو أيييام ميين رمضييان صييامها فييي ، يعنييي سييواء   ييان عيين عمييد أو  ييير عمييد ملييك  ييير

 مين عليى لييم" :يقوليون  العليم أ يل سيمعأ :ثيم جيامي أ ليه يقيول ماليك ،شوال في القعد  مين  ير ميا مين الشيهور
يي أفويير أو  ييير ملييك  اسييواء   ييان عمييد   انهييار   ه، يعنييي فييي  ييير شييهر رمضييان بهصييابة أ لييرمضييان لضيياء فييي ايوم 
، لحرمية رمضيان، رمضيان فيي انهيار   أ ليه أصياب فييمن -صلى هللا علييه وسيلم- هللا رسول عن تم ر التي الكفار 

نمالحرمة الصمن،  وعليه عامة أ ل العلم " نلي فيه سمعأ ما أحب و ما" :مالك لال ،فقط اليوم ملك لضاء عليه وان
ي ،د الح  ي ميل الحي عليه لضاء يومين،  من أفس :وليل ،فقال: عليه الكفار  ،ني ما يرو  عن لتاد  وحده  اوأيض 

  .وهللا أعلمويح  حجة م انها،  ،يمضي في فاسده
 .وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 


